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Art. 1. 1. Stolica Rzeczypospolitej Polskiej miasto
sto∏eczne Warszawa jest gminà majàcà status miasta
na prawach powiatu.

2. Nazwa miasto sto∏eczne Warszawa mo˝e byç
okreÊlana skrótem „m.st. Warszawa”.

3. Herbem m.st. Warszawy jest wizerunek Syreny
o wzorze okreÊlonym w statucie m.st. Warszawy.

Art. 2. W sk∏ad Rady m.st. Warszawy wchodzà rad-
ni w liczbie 60.

Art. 3. 1. Miasto sto∏eczne Warszawa, oprócz zadaƒ
przewidzianych przepisami dotyczàcymi samorzàdu
gminnego i samorzàdu powiatowego, wykonuje zada-
nia wynikajàce ze sto∏ecznego charakteru miasta,
a w szczególnoÊci zapewnia warunki niezb´dne do:

1) funkcjonowania w mieÊcie naczelnych i central-
nych organów paƒstwa, obcych przedstawicielstw
dyplomatycznych i urz´dów konsularnych oraz or-
ganizacji mi´dzynarodowych,

2) przyjmowania delegacji zagranicznych,

3) funkcjonowania urzàdzeƒ publicznych o charakte-
rze infrastrukturalnym, majàcych znaczenie dla
sto∏ecznych funkcji miasta.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, sà zadaniami
zleconymi z zakresu administracji rzàdowej.

Art. 4. 1. Projekt statutu m.st. Warszawy uchwala
Rada m.st. Warszawy po zasi´gni´ciu opinii rad dziel-
nic. W przypadku niewyra˝enia opinii przez rad´ dziel-
nicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystàpienia,
wymóg zasi´gni´cia opinii uwa˝a si´ za spe∏niony.

2. Projekt statutu m.st. Warszawy podlega uzgod-
nieniu z Prezesem Rady Ministrów.

3. Uzgodnienie projektu statutu nast´puje w termi-
nie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia jego przed∏o˝enia.

4. Je˝eli Prezes Rady Ministrów nie zajmie stanowi-
ska w terminie okreÊlonym w ust. 3, statut uznaje si´ za
uzgodniony.

5. Prezes Rady Ministrów, w przypadku stwierdze-
nia uchybieƒ, przekazuje projekt statutu do ponowne-
go rozpatrzenia, wskazujàc termin ich usuni´cia.

6. Zmiana statutu nast´puje w trybie przewidzia-
nym dla jego uchwalenia.

Art. 5. 1. W m.st. Warszawie utworzenie jednostek
pomocniczych — dzielnic m.st. Warszawy, zwanych
dalej „dzielnicami”, jest obowiàzkowe.

2. Rada m.st. Warszawy, w drodze uchwa∏y, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaƒcami lub z ich
inicjatywy tworzy, ∏àczy, dzieli i znosi jednostki pomoc-

nicze. Przepis art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nast´pujà
z dniem 1 stycznia, a w roku, w którym odbywajà si´
wybory do rad gmin, mogà nast´powaç z dniem wybo-
rów.

4. Statut dzielnicy nadany przez Rad´ m.st. Warsza-
wy okreÊla nazw´ dzielnicy, jej granice, zadania i kom-
petencje oraz zasady i tryb funkcjonowania jej orga-
nów.

Art. 6. Organem stanowiàcym i kontrolnym dzielni-
cy jest rada dzielnicy, a organem wykonawczym — za-
rzàd dzielnicy.

Art. 7. 1. Wybory do rad dzielnic przeprowadza si´
∏àcznie z wyborami do Rady m.st. Warszawy.

2. Do wyborów do rady dzielnicy stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220) dotyczàce wyboru radnych do
rady gminy liczàcej wi´cej ni˝ 20 000 mieszkaƒców,
z tym ˝e komitetom wyborczym zg∏aszajàcym kandy-
datów do rady dzielnicy nie przys∏uguje prawo do bez-
p∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych
w publicznym radiu i publicznej telewizji z tytu∏u tego
zg∏oszenia.

3. Wybory do rad dzielnic przeprowadzajà dzielni-
cowe komisje wyborcze powo∏ane w trybie i na zasa-
dach przewidzianych dla gminnych komisji wybor-
czych w gminach nieb´dàcych miastami na prawach
powiatu.

4. Podzia∏u dzielnic na okr´gi wyborcze dokonuje
Rada m.st. Warszawy.

5. Nie mo˝na jednoczeÊnie kandydowaç do rady
dzielnicy i do organu stanowiàcego jednostki samorzà-
du terytorialnego.

Art. 8. 1. Do radnych dzielnicy stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dotyczàce radnych gminy.

2. Liczb´ radnych wybieranych do rady dzielnicy
ustala si´ na podstawie przepisów o liczbie radnych
wybieranych do rad gmin.

Art. 9. 1. Kadencja rady dzielnicy rozpoczyna si´
w dniu wyborów i up∏ywa w dniu poprzedzajàcym na-
st´pne wybory.

361

USTAWA

z dnia 15 marca 2002 r.

o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy.



Dziennik Ustaw Nr 41 — 2963 — Poz. 361

2. Pierwszà sesj´ rady dzielnicy zwo∏uje Prezydent
m.st. Warszawy w ciàgu 7 dni po og∏oszeniu zbiorczych
wyników wyborów na obszarze ca∏ego kraju.

3. Po up∏ywie terminu okreÊlonego w ust. 2 pierw-
szà sesj´ zwo∏uje komisarz wyborczy w ciàgu 21 dni po
og∏oszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze
ca∏ego kraju.

4. Pracami rady dzielnicy kieruje przewodniczàcy
rady dzielnicy.

5. W sesjach rady dzielnicy mogà braç udzia∏ z g∏o-
sem doradczym radni m.st. Warszawy.

Art. 10. 1. Rada dzielnicy wybiera zarzàd dzielnicy
w liczbie od 3 do 5 osób. W dzielnicach do 100 000
mieszkaƒców zarzàd dzielnicy liczy 3 osoby.

2. W sk∏ad zarzàdu dzielnicy wchodzi burmistrz
dzielnicy, jego zast´pca lub zast´pcy oraz pozostali
cz∏onkowie zarzàdu, je˝eli statut dzielnicy tak stanowi.

3. Wybór burmistrza nast´puje w g∏osowaniu taj-
nym bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów. Pozostali
cz∏onkowie zarzàdu wybierani sà na wniosek burmi-
strza zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w g∏osowaniu taj-
nym.

4. Je˝eli w ciàgu 30 dni od dnia pierwszego posie-
dzenia rady dzielnicy zarzàd dzielnicy nie zostanie wy-
brany, Prezydent m.st. Warszawy nie póêniej ni˝ w cià-
gu 14 dni powo∏uje zarzàd dzielnicy, w tym burmistrza
dzielnicy.

5. Odwo∏anie burmistrza nast´puje na wniosek Pre-
zydenta m.st. Warszawy lub na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego sk∏adu rady bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià
g∏osów w g∏osowaniu tajnym. Odwo∏anie burmistrza
jest równoznaczne z odwo∏aniem ca∏ego zarzàdu.

6. Rada dzielnicy mo˝e odwo∏aç cz∏onka zarzàdu na
wniosek burmistrza, Prezydenta m.st. Warszawy lub na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk∏adu rady
dzielnicy zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w g∏osowaniu taj-
nym.

7. W przypadku odwo∏ania zarzàdu stosuje si´ od-
powiednio ust. 4.

Art. 11. 1. Dzielnica dzia∏a na podstawie statutu
dzielnicy nadanego przez Rad´ m.st. Warszawy i in-
nych uchwa∏ Rady m.st. Warszawy przekazujàcych
dzielnicy zadania i kompetencje gminne i powiatowe,
zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzàdo-
wej oraz zadania realizowane na podstawie porozu-
mieƒ zawartych pomi´dzy jednostkami samorzàdu te-
rytorialnego.

2. Do zakresu dzia∏ania dzielnicy nale˝à sprawy lo-
kalne, a w szczególnoÊci:

1) utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lo-
kalowych,

2) utrzymywanie placówek oÊwiaty i wychowania,
kultury, pomocy spo∏ecznej, rekreacji, sportu i tury-

styki, w zakresie okreÊlonym przez statut miasta
i inne uchwa∏y Rady m.st. Warszawy,

3) zadania zwiàzane z ochronà zdrowia, w zakresie
okreÊlonym przez statut miasta i inne uchwa∏y Ra-
dy m.st. Warszawy,

4) utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym,
w zakresie okreÊlonym przez statut miasta i inne
uchwa∏y Rady m.st. Warszawy,

5) utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiek-
tów administracyjnych,

6) sprawowanie nadzoru nad jednostkami ni˝szego
rz´du utworzonymi na jej obszarze,

7) podejmowanie we w∏asnym zakresie dzia∏aƒ na
rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
mieszkaƒców dzielnicy.

Art. 12. 1. Gospodarka finansowa dzielnicy prowa-
dzona jest na podstawie za∏àcznika dzielnicowego do
uchwa∏y bud˝etowej m.st. Warszawy, stanowiàcego
integralnà cz´Êç tej uchwa∏y, okreÊlajàcego Êrodki
przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizacj´ ich
zadaƒ.

2. Rada dzielnicy przedstawia Radzie m.st. Warsza-
wy opini´ na temat za∏àcznika dzielnicowego do pro-
jektu uchwa∏y bud˝etowej.

3. Ârodki finansowe przeznaczone do dyspozycji
dzielnicy w za∏àczniku, o którym mowa w ust. 1, nie
mogà byç mniejsze ni˝ planowane w bud˝ecie m.st.
Warszawy dochody stanowiàce:
1) 100% wp∏ywów, z obszaru dzielnicy, z tytu∏u:

a) podatku od nieruchomoÊci,
b) podatku od Êrodków transportowych,
c) podatku od posiadania psów,
d) podatku rolnego,
e) podatku leÊnego,
f) op∏at lokalnych uiszczanych na podstawie usta-

wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏a-
tach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84),

2) 70% wp∏ywów z majàtku m.st. Warszawy znajdujà-
cego si´ na obszarze dzielnicy, który przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy by∏ w∏asnoÊcià gmin war-
szawskich,

3) 100% wp∏ywów z innych dochodów m.st. Warsza-
wy pozyskiwanych przez dzielnic´ w wyniku reali-
zacji zadaƒ statutowych dzielnicy.

4. Za∏àcznik, o którym mowa w ust. 1, okreÊla tak˝e
dodatkowe Êrodki finansowe, które sà przekazywane
do dyspozycji dzielnicy, a w szczególnoÊci:
1) udzia∏ w Êrodkach finansowych przekazywanych do

m.st. Warszawy z bud˝etu paƒstwa w stopniu pro-
porcjonalnym do zadaƒ, które sà wykonywane
przez dzielnic´ i na które zosta∏y przyznane te Êrod-
ki,

2) Êrodki na realizacj´ inwestycji i zadaƒ w∏asnych
dzielnicy uzgodnione przez Prezydenta m.st. War-
szawy i burmistrzów dzielnic,

3) Êrodki wyrównawcze ustalane corocznie przez Ra-
d´ m.st. Warszawy.
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5. Przekazujàc do dyspozycji dzielnicy Êrodki finan-
sowe, o których mowa w ust. 4, Rada m.st. Warszawy
uwzgl´dnia potrzeb´ zapewnienia skutecznoÊci decen-
tralizacji zadaƒ gminy, równomiernego rozwoju
wszystkich dzielnic oraz maksymalnej mo˝liwoÊci za-
spokojenia zbiorowych potrzeb wspólnot w dzielni-
cach.

6. Przekazanie zadaƒ, o których mowa w art. 11, na-
st´puje wraz z zapewnieniem Êrodków wystarczajà-
cych na ich realizacj´.

Art. 13. Obszar m.st. Warszawy, w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy, obejmuje obszar zwiàzku komunalne-
go m.st. Warszawy utworzonego ustawà z dnia 25 mar-
ca 1994 r. o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy
(Dz. U. Nr 48, poz. 195 i Nr 86, poz. 396, z 1995 r. Nr 124,
poz. 601, z 1998 r. Nr 127, poz. 847, z 1999 r. Nr 92,
poz. 1044, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497).

Art. 14. Dzielnicami m.st. Warszawy, w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, sà: Bemowo, Bia∏o∏´ka, Bielany,
Mokotów, Ochota, Praga-Po∏udnie, Praga-Pó∏noc,
Rembertów, ÂródmieÊcie, Targówek, Ursus, Ursynów,
Wawer, Wilanów, W∏ochy, Wola i ˚oliborz, w granicach
dotychczasowych, odpowiednio, gmin warszawskich
lub dzielnic w gminie Warszawa-Centrum.

Art. 15. Znosi si´ gminy warszawskie, dzielnice
w gminie Warszawa-Centrum oraz zwiàzek komunalny
m.st. Warszawy, utworzone ustawà, o której mowa
w art. 13.

Art. 16. 1. Znosi si´ powiat warszawski.

2. Gminy Sulejówek i Weso∏a, w dniu wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, wchodzà w sk∏ad powiatu miƒskiego.

Art. 17. 1. Dotychczasowy Zarzàd zwiàzku komu-
nalnego m.st. Warszawy pe∏ni obowiàzki organu wyko-
nawczego na obszarze m.st. Warszawy do czasu obj´-
cia obowiàzków przez organ wykonawczy m.st. War-
szawy utworzony niniejszà ustawà.

2. Dotychczasowe zarzàdy gmin warszawskich i za-
rzàdy dzielnic w gminie Warszawa-Centrum pe∏nià
obowiàzki zarzàdów dzielnic do czasu wyboru lub po-
wo∏ania zarzàdów dzielnic m.st. Warszawy na podsta-
wie niniejszej ustawy.

Art. 18. 1. Dotychczasowe Biuro Zarzàdu m.st. War-
szawy, starostwo powiatu warszawskiego, urz´dy
gmin warszawskich i urz´dy dzielnic w gminie Warsza-
wa-Centrum stajà si´ Urz´dem m.st. Warszawy.

2. Pracownicy samorzàdowi Biura Zarzàdu m.st.
Warszawy, starostwa powiatu warszawskiego, urz´-
dów gmin warszawskich i dzielnic gminy Warszawa-
-Centrum stajà si´ pracownikami samorzàdowymi
Urz´du m.st. Warszawy.

3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mowa
w ust. 2, wygasa z ostatnim dniem miesiàca, w którym
up∏ywa 6 miesi´cy od dnia opublikowania przez komi-
sarza wyborczego wyników wyborów do Rady m.st.
Warszawy, je˝eli na miesiàc przed up∏ywem tego ter-

minu nie zostanà im zaproponowane nowe warunki
pracy lub p∏acy na dalszy okres albo w razie ich nie-
przyj´cia, w ciàgu 14 dni od dnia ich zaproponowania.

4. Pracodawca obowiàzany jest powiadomiç na pi-
Êmie pracownika odpowiednio o terminie wygaÊni´cia
stosunku pracy albo o skutkach nieprzyj´cia nowych
warunków pracy lub p∏acy.

Art. 19. Do czasu uchwalenia statutów dzielnic
m.st. Warszawy majà zastosowanie odpowiednio prze-
pisy okreÊlajàce organizacj´ dotychczasowych gmin
warszawskich oraz dzielnic w gminie Warszawa-Cen-
trum w zakresie niesprzecznym z niniejszà ustawà.

Art. 20. 1. Mienie gmin warszawskich oraz mienie
powiatu warszawskiego dzia∏ajàcych na podstawie
przepisów dotychczasowych, mienie zwiàzku komu-
nalnego m.st. Warszawy utworzonego na podstawie
art. 1 ustawy, o której mowa w art. 13, a tak˝e mienie
zwiàzków komunalnych gmin warszawskich utworzo-
nych na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa
w art. 13, staje si´ z mocy ustawy mieniem m.st. War-
szawy.

2. Miasto sto∏eczne Warszawa staje si´ nast´pcà
prawnym podmiotów, o których mowa w ust. 1, w tym
we wszcz´tych i niezakoƒczonych do dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy post´powaniach o nabycie mienia na pod-
stawie odr´bnych przepisów.

3. Ujawnienie w ksi´gach wieczystych zmian wyni-
kajàcych z przej´cia przez m.st. Warszaw´ mienia,
o którym mowa w ust. 1 i 2, nast´puje z urz´du.

4. Do czasu ujawnienia w ksi´gach wieczystych
zmian wynikajàcych z przej´cia mienia przez m.st.
Warszaw´, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia
2003 r., czynnoÊci prawne majàce za przedmiot mienie
komunalne sà, z uwzgl´dnieniem przepisów Kodeksu
cywilnego oraz przepisów o ksi´gach wieczystych,
wa˝ne, je˝eli m.st. Warszawa, dokonujàc danej czyn-
noÊci, z∏o˝y w formie przewidzianej dla tej czynnoÊci
oÊwiadczenie, ˝e jest gminà w∏aÊciwà dla dokonania
tej czynnoÊci.

5. Zobowiàzania i wierzytelnoÊci podmiotów, o któ-
rych mowa w ust. 1, stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy zobowiàzaniami i wierzytelnoÊciami m.st. War-
szawy.

Art. 21. 1. Przedsi´biorstwa komunalne i zak∏ady
bud˝etowe, które wykonujà zadania o charakterze u˝y-
tecznoÊci publicznej majàce znaczenie dla ca∏ego mia-
sta, podporzàdkowane i nadzorowane przez Zarzàd
m.st. Warszawy, ulegajà z mocy prawa przekszta∏ceniu
w jednoosobowe spó∏ki prawa handlowego m.st. War-
szawy z dniem 1 stycznia 2003 r.

2. Przedsi´biorstwami komunalnymi, o których
mowa w ust. 1, sà:

1) Miejskie Przedsi´biorstwo Oczyszczania,

2) Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanaliza-
cji,

3) Sto∏eczne Przedsi´biorstwo Energetyki Cieplnej.
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3. Zak∏adami bud˝etowymi, o których mowa
w ust. 1, sà:

1) Miejskie Zak∏ady Autobusowe,

2) Tramwaje Warszawskie,

3) Metro Warszawskie.

4. Przed up∏ywem terminu, o którym mowa
w ust. 1, organ wykonawczy m.st. Warszawy ustala sta-
tut spó∏ki (akt za∏o˝ycielski) i niezw∏ocznie sk∏ada wnio-
sek o wpisanie spó∏ki do rejestru sàdowego z dniem
1 stycznia 2003 r.

5. WartoÊç kapita∏u spó∏ki i jej majàtek okreÊli or-
gan wykonawczy m.st. Warszawy.

6. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1—5 sto-
suje si´ odpowiednio przepisy rozdzia∏u 4 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121,
poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

Art. 22. 1. Jednostki organizacyjne gmin warszaw-
skich, zwiàzku komunalnego m.st. Warszawy i powiatu
warszawskiego oraz powiatowe s∏u˝by, inspekcje
i stra˝e stajà si´ jednostkami organizacyjnymi, s∏u˝ba-
mi, inspekcjami i stra˝ami m.st. Warszawy.

2. Prezydent m.st. Warszawy jest zwierzchnikiem
s∏u˝bowym pracowników jednostek organizacyjnych
oraz zwierzchnikiem s∏u˝b, inspekcji i stra˝y m.st. War-
szawy.

3. Do czasu wprowadzenia nowych regulaminów
organizacyjnych jednostki organizacyjne, s∏u˝by, in-
spekcje i stra˝e m.st. Warszawy, z zastrze˝eniem ust. 2,
dzia∏ajà na podstawie dotychczasowych przepisów.

4. Osoby prawne gmin warszawskich, zwiàzku ko-
munalnego m.st. Warszawy i powiatu warszawskiego
stajà si´ osobami prawnymi m.st. Warszawy.

Art. 23. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stronà za-
wartych wczeÊniej porozumieƒ pomi´dzy organami
administracji rzàdowej lub jednostek samorzàdu tery-
torialnego a dotychczasowymi gminami warszawski-
mi, zwiàzkiem komunalnym m.st. Warszawy lub po-
wiatem warszawskim staje si´ m.st. Warszawa.

Art. 24. 1. Burmistrzowie gmin warszawskich, Pre-
zydent m.st. Warszawy oraz starosta powiatu war-
szawskiego, dzia∏ajàcy na podstawie przepisów do-
tychczasowych, sporzàdzà i przeka˝à sprawozdanie
bud˝etowe z wykonania bud˝etu jednostki samorzàdu
terytorialnego na dzieƒ poprzedzajàcy wejÊcie w ˝ycie
ustawy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warsza-
wie.

2. Na podstawie sprawozdaƒ, o których mowa
w ust. 1, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie sporzàdza zbiorcze sprawozdanie z wy-
konania bud˝etów jednostek, o których mowa w ust. 1,
za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia poprzedza-
jàcego wejÊcie w ˝ycie ustawy, w terminie do 30 dnia
miesiàca nast´pujàcego po okresie sprawozdawczym.
Sprawozdanie to przekazywane jest organom m.st.

Warszawy oraz ministrowi w∏aÊciwemu do spraw fi-
nansów publicznych.

3. Organ wykonawczy m.st. Warszawy sporzàdza
sprawozdanie z wykonania bud˝etu za okres od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy do koƒca okresu sprawozdaw-
czego. Sprawozdanie to przekazywane jest do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie
do 25 dnia miesiàca nast´pujàcego po okresie spra-
wozdawczym.

Art. 25. 1. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie ustala bud˝et m.st. Warszawy na okres
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do dnia 31 grudnia
2002 r.

2. Bud˝et, o którym mowa w ust. 1, stanowi podsta-
w´ gospodarki finansowej m.st. Warszawy do czasu
podj´cia uchwa∏y bud˝etowej przez Rad´ m.st. War-
szawy.

3. Ustalone wp∏aty gmin warszawskich z przezna-
czeniem na zwi´kszenie cz´Êci podstawowej subwen-
cji ogólnej, obliczone na podstawie art. 23 ust. 2 usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek
samorzàdu terytorialnego w latach 1999—2002 (Dz. U.
Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95,
poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574
i Nr 145, poz. 1623), stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy zobowiàzaniami m.st. Warszawy.

4. Miasto sto∏eczne Warszawa dokonuje wp∏at,
o których mowa w ust. 3, zgodnie z art. 23 ust. 4 usta-
wy, o której mowa w ust. 3.

5. Subwencj´ ogólnà dla m.st. Warszawy ustala si´
w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´ pomi´dzy ustalonà
na 2002 r. sumà kwot cz´Êci subwencji ogólnej dla po-
szczególnych gmin warszawskich a sumà kwot cz´Êci
subwencji ogólnej, przekazanà tym gminom do dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

6. Do koƒca 2002 r. dotacje celowe z bud˝etu paƒ-
stwa na zadania realizowane dotychczas przez gminy
warszawskie przekazywane sà do bud˝etu m.st. War-
szawy.

Art. 26. 1. W toczàcych si´ post´powaniach sàdo-
wych i administracyjnych, w których stronami sà do-
tychczasowe gminy warszawskie, zwiàzek komunalny
m.st. Warszawy oraz powiat warszawski, stronà staje
si´ m.st. Warszawa.

2. Niezakoƒczone post´powania administracyjne,
toczàce si´ przed dotychczasowymi organami gmin
warszawskich, zwiàzku komunalnego m.st. Warszawy
oraz powiatu warszawskiego, toczà si´ nadal przed or-
ganami m.st. Warszawy.

3. Pe∏nomocnictwa udzielone przez dotychczasowe
rady i zarzàdy gmin warszawskich, zwiàzku komunal-
nego m.st. Warszawy, powiatu warszawskiego, burmi-
strzów gmin i Prezydenta m.st. Warszawy zachowujà
moc do dnia up∏ywu 4 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, jeÊli nie zostanà zmienione lub uchylone
przez Rad´ m.st. Warszawy lub Prezydenta m.st. War-
szawy.
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Art. 27. 1. Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego uchwalone przez gminy warszawskie
po dniu 1 stycznia 1995 r. stajà si´ miejscowymi plana-
mi zagospodarowania przestrzennego m.st. Warsza-
wy.

2. Dotychczasowy plan zagospodarowania m.st.
Warszawy z okreÊleniem ustaleƒ wià˝àcych przy spo-
rzàdzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego pe∏ni funkcj´ studium uwarunkowaƒ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy w rozumieniu przepisów o zagospodarowa-
niu przestrzennym.

Art. 28. 1. Pierwsze wybory do Rady m.st. Warsza-
wy i do rad dzielnic w m.st. Warszawie utworzonych na
podstawie przepisów niniejszej ustawy zarzàdza Pre-
zes Rady Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, po za-
si´gni´ciu opinii Paƒstwowej Komisji Wyborczej. Ter-
min wyborów wyznacza si´ na dzieƒ wyborów do or-
ganów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorial-
nego przypadajàcych w zwiàzku z zakoƒczeniem ka-
dencji tych organów wybranych w dniu 11 paêdzierni-
ka 1998 r.

2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadza
si´ z uwzgl´dnieniem przepisów niniejszej ustawy.

Art. 29. W pierwszych wyborach do Rady m.st.
Warszawy i do rad dzielnic w m.st. Warszawie stosuje
si´ przepisy ustawy, o której mowa w art. 7 ust. 2, z na-
st´pujàcymi zmianami:

1) Wojewoda Mazowiecki og∏osi liczb´ radnych wy-
bieranych do rad dzielnic w m.st. Warszawie w wo-
jewódzkim dzienniku urz´dowym i poda do pu-
blicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia,
w ka˝dej z dzielnic, na cztery miesiàce przed up∏y-
wem kadencji rad wybranych w dniu 11 paêdzier-
nika 1998 r.,

2) Rada m.st. Warszawy, na wniosek Prezydenta m.st.
Warszawy, dokona pierwszego podzia∏u m.st. War-
szawy i dzielnic m.st. Warszawy, utworzonych na
podstawie niniejszej ustawy, na okr´gi wyborcze,

3) Rada m.st. Warszawy mo˝e dokonaç zmian w sta-
∏ym podziale obszaru m.st. Warszawy na obwody
g∏osowania z przyczyn okreÊlonych w ustawie,
o której mowa w art. 7 ust. 2, oraz z przyczyn zwià-
zanych z nowym podzia∏em m.st. Warszawy i dziel-
nic m.st. Warszawy na okr´gi wyborcze.

Art. 30. 1. Pierwszà sesj´ Rady m.st. Warszawy wy-
branej w wyborach, o których mowa w art. 28, zwo∏u-
je przewodniczàcy Rady m.st. Warszawy, dzia∏ajàcej na
podstawie przepisów dotychczasowych, w ciàgu 7 dni
po og∏oszeniu zbiorczych wyników wyborów na obsza-
rze ca∏ego kraju.

2. Pierwszà sesj´ rady dzielnicy m.st. Warszawy
wybranej w wyborach, o których mowa w art. 28, zwo-
∏uje Prezydent m.st. Warszawy w ciàgu 7 dni po og∏o-
szeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze ca∏e-
go kraju.

3. Po up∏ywie terminu okreÊlonego w ust. 1 i 2
pierwsze sesje zwo∏uje komisarz wyborczy w ciàgu
21 dni po og∏oszeniu zbiorczych wyników wyborów na
obszarze ca∏ego kraju.

Art. 31. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa
o m.st. Warszawie — zwiàzku komunalnym, m.st. War-
szawie — obligatoryjnym zwiàzku gmin lub powiecie
warszawskim, nale˝y przez to rozumieç m.st. Warsza-
w´.

Art. 32. Traci moc ustawa z dnia 25 marca 1994 r.
o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy (Dz. U.
Nr 48, poz. 195 i Nr 86, poz. 396, z 1995 r. Nr 124,
poz. 601, z 1998 r. Nr 127, poz. 847, z 1999 r. Nr 92,
poz. 1044, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497).

Art. 33. Ustawa wchodzi w ˝ycie w dniu wyborów,
o których mowa w art. 28, z tym ̋ e art. 28 i art. 29 wcho-
dzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia usta-
wy.
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